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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 

REGIONAL IV JATENG & DIY 

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Telekomunikasi Indonesia Regional IV Jateng & 

DIY. 

Telkom Indonesia adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelengara 

layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom Group melayani jutaan 

pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang 

mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, 

komunikasi seluler, layanan jarngan dan interkoneks serta layanan internet dan komunikasi 

data. Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan dibidang informasi, media dan 

eduainment, termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment 

dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. 

Berikut penjelasan portofolio bisnis Telkom: 

 Telecommunication 

Telekomunikasi merupakan bagian bisnis legacy Telkom. Sebagai ikon bisnis 

perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak Plain 

Ordinary Telephone Service (“POST”), telepon nirkabel tidak bergerak, 

layanan komunikasi data, broadband, satelit, penyewaan jaringan dan 

interkoneksi, serta telepon seluler yang dilayani leh Anak Perusahaan 

Telkomsel. Layanan telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam 

segmen pasar mulai dari pelanggan individu sampai dengan Usaha Kecil dan 

Menengah (“UKM”) serta koperasi. 

 

 Information 
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Layanan informasi merupakan model bisnis yang dkembangkan Telkom 

dalam ranah New Economy Business (“NEB”). Layanan ini memiliki 

karakteistik sebagai layaan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan 

transaksi yang menakup Value Added Services (“VAS”) dan Managed 

Application / IT Outsourcing (“ITO”), e-Payment  dan IT Services (“ITeS”). 

 

 Media 

Media merpakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai 

bagian dari NEB. Layanan media ini menwarkan Free To Air (“FTA”) dan 

Pay TV untuk gaya hidup digital yang modern. 

 

 Edutainment 

Edutainment menjadi salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB 

Telkom dengan menargetkan semen pasar anak muda. Telkom menawarkan 

beragam layanan diantaranya Ring Back Tone (“RBT”), SMS Content, portal 

dan lain-lain. 

 

 Services 

Sevices menjadi salah satu model bisnis Telkom yang berorientasi kepada 

pelanggan. Ini sejalan denga Customer Portfolio Telkom kepada pelanggan 

Personal, Customer/Home, SME, Enterprise, Wholesale, dan Internasional. 

 Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group terus mengupayakan inovasi di 

sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi diantara seluruh produk, 

layanan dan solusi, dari bisnis legacy sampai New Wave Business. Untuk meningkatkan 

Business Value, pada tahun 2012 Telkom Group mengubah portofolio bisnisnya menjadi 

TIMES (Telecommunication, Information, Media Edutainment & Services). Untuk 

menjalankan portofolio bisnisnya, Telkom Group memiliki empat anak perusahaan, yakni 



9 

 

 

 

PT. Telekomunikasi Indonesia Selular (Telkomsel), PT. Telekomunikasi Indonesia 

Internasional (Telin), PT. Telkom Metra dan PT. Daya Mitra Telekomnikasi (Mitratel). 

2.2 Visi, Misi, Restrukturisasi Internal, Kegiatan Usaha  PT. Telekomunikasi 

Indonesia 

2.2.1 Visi PT. Telekomunikasi Indonesia 

“Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, 

Information, Media, Edutainment dan Service (TIMES) di kawasan regional” 

2.2.2 Misi PT. Telekomunikasi Indonesia 

- Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang 

kompetitif. 

- Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 

PT. TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggara 

telekomunikasi lainnya seperti dari penyelenggara Internasional dan STBS (Sistem 

Telepon Bergerak Selular). Pendapatan interkoneksi diantaranya didapat dari PT. 

INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan interkoneksi PT. TELKOM juga 

berprestasi dalam penyelenggaraan STBS melalui usaha patungan ataupun melalui 

pola bagi hasil.  

Penyewaan trasponder satelit melalui 1996 sudah beralih kepada 

SATELINDO, namun PT. TELKOM harus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk 

hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi. PT. TELKOM juga 

tetap merencanakan peluncuran satelit palapa B5 pada tahun 1999 untuk 

menggantikan Palapa B2R. 
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2.2.3 Restrukturisasi Internal PT. Telekomunikasi Indonesia 

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkan perdagangan bebas baik 

internasional maupun regional, maka PT. Telkom mulai tahun 1995 melaksanakan 

tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah 

restrukturisasi internal, penerapan Kerjasama Operasi (KSO) dan persiapan go 

public atau dikenal dengan istilah Intial Public Offering (IPO). Restrukturisasi 

Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha PT. 

Telkom dibagi tiga, yaitu:  

- Bidang usaha utama  

Menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri.  

- Bidang usaha terkait  

Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS), leased line, teleks, penyewaan 

transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait 

ini ada yang diselenggarakan sendiri oleh PT. Telkom, ada pula yang bekerja 

sama dengan pihak ketiga melalui sistem pola bagi hasil (PBH).  

- Bidang usaha pendukung  

Bidang usaha pendukung adalah badan usaha yang tidak langsung berhubungan 

dengan pelayanan telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung 

kelancaran bidang usaha utama dan bidang usaha terkait. Yang termasuk bidang 

pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti dan riset teknologi 

informasi.  

Untuk menampung usaha-usaha tersebut maka secara de facto PT. Telkom 

meresmikan dimulainya era wilayah usaha telekomunikasi (WITEL), bisnis bidang 

utama dikelola oleh tujuh WITEL. WITEL menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama 

nasional. WITEL PT. Telkom memiliki wilayah sebagai berikut:  



11 

 

 

 

- WITEL I : Sumatera  

- WITEL II : Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),   

Karawang dan Purwakarta  

- WITEL III : Jawa Barat (Kecuali Serang, Bogor, Karawang, Purwakarta)  

- WITEL IV : Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta  

- WITEL V : Jawa Timur  

- WITEL VI : Seluruh Kalimantan  

- WITEL VII : Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya  

Di PT. Telkom, masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim manajemen 

yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat 

investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan divisi lainnya) 

serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah.  

Adapun ruang lingkup usaha dari masing-masing divisi di PT. Telkom dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

- Divisi Multimedia  

Divisi yang mengelola jasa multimedia dan network provider untuk melayani 

masyarakat, langganan dan internal PT. Telkom, Internet Provider, Cooperate 

Customer. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan bisnis dan masa 

depan yang ditandai dengan adanya konvergansi telepon, TV Kabel (Video 

Communication), Internet (Computer Connection)  

- Divisi Sistem Informasi  

Divisi yang menyediakan sistem informasi, baik untuk kepentingan PT. Telkom 

maupun pihak lain, Sistem Informasi Management, Sistem Informasi Customer, 

Billing Corporate Database, Interkoneksi Billing dan proses telepon selular.  
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- Divisi Riset Teknologi Informasi  

Divisi yang melakukan riset dan pengembangan teknologi telekomunikasi dan 

informasi untuk keperluan internal PT. Telkom, baik riset pengembangan 

produk baru, standardisasi perangkat, Ground Scenario Technology dan kaji 

laboratorium.  

- Divisi Properti  

Divisi yang mengelola properti (tanah, gedung dan sarana lainnya) milik PT. 

Telkom yang tidak berkaitan dengan alat produksi. Pengelolaan properti ini 

utamanya untuk kepentingan PT. Telkom, namun bila memungkinkan dapat 

melayani pihak lain  

- Divisi Atelir  

Divisi yang berfungsi sebagai repair center bagi PT. Telkom meliputi pengetesan 

dan modul repair, menyediakan suku cadang perangkat dan konsultasi.  

- Divisi Pelatihan  

Divisi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PT. 

Telkom untuk menunjang terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, 

profesional dan berintegrasi.  

- Divisi Pengembangan  

Divisi yang melaksanakan pembangunan, rekonstruksi jaringan, konsultasi 

pembangunan, desain proyek, dan pengadaan untuk keperluan PT. Telkom.  

- Divisi Fix Wireless  

Divisi yang bertanggung jawab pada pengadaan produk TELKOM Flexi serta 

maintenance jaringannya.  
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- Divisi Entrepreneur  

Divisi yang berfungsi sebagai analis pasar PT. Telkom kedepan, sehingga 

kinerja dari PT. Telkom dapat terus terjaga dari sudut konsumen.  

Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonstralisasi dan 

desentralisasi kewenangan maka struktur dan fungsi kantor pusat juga mengalami 

perubahan, berdasarkan organisasi divisional ini maka kantor pusat diubah menjadi 

kantor perusahaan dan semula sebagai pusat investasi disederhanakan menjadi pusat 

biaya (cost center).  

Kantor PT TELKOM berdasarkan akte perubahan yang terakhir berkedudukan di Jl. 

Japati No. 1 Bandung, bertanggung jawab atas penyampaian sasaran pengelolaan 

perusahaan melalui kekuatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya 

dengan divisi, kantor perusahaan hanya menangani hal-hal yang strategis, sedangkan 

penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing divisi.  

2.2.4 Kegiatan Usaha PT. Telekomunikasi Indonesia 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, 

informatika serta optimalisasi sumber daya Perusahaan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi: 

Usaha Utama 

1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 

mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara 

jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya 

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual 

dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti 
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yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Usaha Penunjang 

1. Menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui 

jaringan telekomunikasi dan informatika. 

2. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya 

yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset 

bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan 

fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. 

Penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri adalah kegiatan usaha PT. 

TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar. Jasa telepon dalam negeri ini 

mencakup juga penyediaan telepon umum, baik koin maupun kartu. PT. TELKOM 

juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya 

seperti pada STBS (Sistem Telepon Bergerak Selular) dan penyelenggaraan 

telekomunikasi internasional. Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi 

sampai dengan tahun 2003 ada delapan bidang yaitu: 

1. Pelayanan jasa telekomunikasi  

Pelayanan jasa telekomunikasi ini terdiri dari: 

 Sambungan Telepon Otomat (STO) 

 Sentral Telepon Digital (STD) 

2. Pelayanan TV Kabel  

3. Pelayanan Jasa Leased Channel 

4. Wireless Local Loop (WLL) 

5. Internet Service Provider (Telkomnet Instan) 

6. Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Sambungan Langsung International 
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(SLI). 

7. Jasa IndiHome 

8. SpinCard 

PT. TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggara 

telekomunikasi lainnya seperti dari penyelenggara Internasional dan STBS (Sistem 

Telepon Bergerak Selular). Pendapatan interkoneksi diantaranya didapat dari PT. 

INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan interkoneksi PT. TELKOM juga 

berprestasi dalam penyelenggaraan STBS melalui usaha patungan ataupun melalui 

pola bagi hasil.  

Penyewaan trasponder satelit melalui 1996 sudah beralih kepada 

SATELINDO, namun PT. TELKOM harus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk 

hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi. PT. TELKOM juga 

tetap merencanakan peluncuran satelit palapa B5 pada tahun 1999 untuk 

menggantikan Palapa B2R. 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur manajemen PT. TELKOM, secara garis besar meliputi kantor 

perusahaan, divisi regional I s/d VII, divisi network dan divisi pendukung untuk 

kantor perusahaan, strukturnya sangat sederhana hanya terdiri dari dewan direksi 

yang dibantu oleh kelompok pengembang bisnis, sekretaris perusahaan, kepala audit 

internal dan beberapa vice president. Struktur manajemen PT. TELKOM adalah : 

1. Kantor Perusahaan  

2. Divisi Regional 

3. Divisi Long Distance  

4. Divisi Fixed Wireless 

5. Divisi Maintenance dan Service Center 
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2.3.1 Struktur Organisasi Telkom Group 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Telkom Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Telkom Indonesia 

 

Telkomsel, Telin (PT. Telekomunikasi Indonesia International), Telkom Metra 

(PT. Multimedia Nusantara), dan Mitratel atau Dayamitra (PT. Dayamitra 

Telekomunikasi) merupakan anak perusahaan PT. Telkom Indonesia dengan 

kepemilikan langsung lebih dari 50%. 

DirekturUtama Group 

(Alex JanangkihSinaga) 

DIRUT Telkomsel 

(RiriekAndriansyah) 

DIRUT Telin 

(SyarifSyarial Ahmad) 

DIRUT 

TelkomMetra 
(TeguhWahyono) 

DIRUT Telkom 

Infra 
(EdyIrianto) 

Direktur Enterprise & 
Business Service 

(Muhammad Awaluddin) 

Direktur Network IT & 

Solution 

(AbdusSomadArief) 

Direktur 

Consumer Service 

(Dian Rachmawan) 

DirekturWholesale & 

International Service 

(HonestiBasyir) 

Direktur Keuangan 

(HeriSunaryadi) 

Direktur Innovation & 
Strategic Portfolio 

(IndraUtoyo) 

Direktur Human Capital 
Management 

(HerdyRosadi Harman) 

Member of Executive Boards Telkom Group 
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Berikut sedikit gambaran mengenai anak perusahaan Telkom Indonesia dengan 

kepemilikan langsung lebih dari 50% tersebut. 

1. PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

 Telkomsel, yang merupakan operator selular terkemuka di Indonesia, didirikan 

pada tanggal 26 Mei 1995, menyediakan layanan jasa telepon mobile selular 

(GSM). Telkomsel dimiliki 65% oleh Telkom. 

2. PT. Multimedia Nusantara (Metra) 

 Metra, yang berperan sebagai strategic invesment company guna mendukung 

realisasi bisnis new wave Telkom Group, diakuisisi pada tanggal 9 Mei 

2003.Metra yang 100% sahamnya dimiliki Telkom berfokus pada layanan 

pembangunan, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan jasa, serta layanan 

multimedia (jasa sistem komunikasi data, jasa portal dan jasa transaksi online). 

3. PT. Telekomunikasi Indonesia International (TII atau Telin) 

 Telin pada awal pendiriannya menyediakan layanan telepon-tetap (KSO-III 

Jabar & Banten) dan telekomunikasi internasional. Diakuisisi pada tanggal 31 

Juli 2003, seluruh saham Telin dimiliki Telkom. Telin bertanggung jawab 

mengelola telekomunikasi internasional serta mengelola bisnis Telkom di luar 

negeri. 

4. PT. Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra atau Mitratel) 

Mitratel menyediakan layanan telepon tidak  bergerak, penyediaan sarana 

prasarana telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Diakuisisi pada tanggal 17 

Mei 2001, Mitratel yang 100% sahamnya dimiliki Telkom telah 

bertransformasi dengan menggarap bisnis penyediaan infrastruktur 

telekomunikasi, termasuk penyediaan menara telekomunikasi untuk memenuhi 

kebutuhan penempatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh 

Indonesia. 
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2.3.2 Fungsi dan Wewenang Masing-masing Direktorat pada PT. Telkom 

Indonesia 

Berikut fungsi dan wewenang masing-masing Direktorat PT. Telkom Indonesia : 

1. Direktorat Keuangan 

Fungsi direktorat keuangan adalah fokus pada pengelolaan keuangan perusahaan 

serta mengendalikan operasi keuangan secara terpusat melalui unit Finance, 

Billing & Collection Center. 

2. Direktorat Human Capital Management 

Fokus pada manajemen SDM Perusahaan serta penyelenggaraan operasional SDM 

secara terpusat melalui unit Human Resource Center, serta pengendalian operasi 

unit: Learning Center, HR Assesment Center, Management Consulting Center dan 

Community Development Center. 

3. Direktorat Network, IT & Solution 

Fokus pada pengelolaan infrastructure strategy & governance, IT Strategy & 

Governance, andSolution serta pengelolaan pendayagunaan IT dan service 

operation & management, dalam rangka dukungan upaya eksploitasi bisnis yang 

sudah mapan dan pengendalian operasional infrastruktur melalui Divisi Network 

of Broadband Information System Center, Divisi Wireless Broadband serta Divisi 

Broadband. 

4. Direktorat Consumer Service  

Fokus dalam pengelolaan bisnis segmen konsumer serta pengendalian operasi 

Divisi Consumer Service Barat dan Divisi Consumer Service Timur serta Divisi 

Telkom Flexi. 
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5. Direktorat Enterprise &Business Service  

Fokus pada pengelolaan bisnis segmen Enterprise &Small Medium Enterpriseserta 

pengelolaan Divisi Enterprise Service, Divisi Business Service dan Divisi Center 

& Interconnection Service. 

6. Direktorat Wholesale & International Service 

Fokus pada pengelolaan fungsi penanganan bisnis segmen wholesale dan 

international, serta pengendalian operasional Divisi Wholesale Services. 

7. Direktorat Innovation & Strategic Portfolio  

Fokus pada pengelolaan fungsi Corporate Strategic Planning, Strategic Business 

Development, Innovation Strategy & Synergy serta pengendalian operasi unit-unit: 

Divisi Solution Convergence dan Innovation & Design Center. 

2.3.3 Struktur Organisasi Kantor Telkom Regional IV Jateng & DIY 

Gambar  2.2 

Struktur Organisasi Telkom Regional IV Jateng & DIY 
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